
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 105 
din 24 septembrie 2015 

 
 

pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea nr.121 din 31 octombrie 2007 a 
Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc cu privire la 

aprobarea criteriilor şi punctajelor în baza cărora se repartizează locuinţele din 
fondul locativ 

 
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în 

şedinţa ordinară din 24 septembrie 2015; 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung 

Moldovenesc, înregistrată la nr. 18709 din 16.09.2015; 
- Raportul Compartimentului spaţiu locativ din cadrul Primăriei 

Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 18710 din 16.09.2015; 
- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
- Procesul verbal al comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe, 

înregistrat la nr. 18697 din 15.09.2015; 
             -  Prevederile art. 30 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 17, art. 45, art. 47 şi art. 49 din Legea 
nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.I.Anexa nr.1 la Hotărârea nr.121 din 31 octombrie 2007 a Consiliului 
Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc cu privire la aprobarea criteriilor şi 
punctajelor în baza cărora se repartizează locuinţele din fondul locativ, se 
completează cu un nou punct, pct.14, care va avea următorul cuprins: 
                ,,14. În cazul unor situaţii speciale şi neprevăzute, comisia de analiză a 
solicitărilor de locuinţe poate propune repartizarea locuinţelor prin iniţierea de 
proiecte de hotărâri, care se supun analizei şi aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Câmpulung Moldovenesc, după cum urmează: 

- extinderi de spaţii pentru familii numeroase care pot beneficia de spaţii 
alăturate devenite libere;   

 



 

 

2 

- reconstituirea unei unităţi locative care iniţial a fost închiriată mai multor 
familii; 

- repartizări în favoarea persoanelor care au locuit mai mult de un an în 
spaţiu, în baza unui contract de subînchiriere sau au fost incluse în contract, iar 
familia titularului de contract a părăsit locuinţa sau a decedat; 

- repartizarea cu prioritate a locuinţelor în favoarea unor solicitanţi în 
vârstă de peste 68 de ani şi care au situaţii locative deosebite.”  

Art.II.Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de 
specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
Macovei Virgil 

   Contrasemnează: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


